
20. Az Inovecz, Zobor, Tribecs és Zjar gránitjai 
és kristályos palái.

(Előzetes jelentés.)

DE. TOBORFFY ZoL T Á N -tÓ l.

A z 1916. évi jelentésemben ismertetett munfcaterv szerint az 1917. 
és 1918. évek nyarán ismét hosszabb időt töltöttem az Északnyugati 
Kárpátok területén.

Mindenekelőtt újból felkerestem Modor határában az ott talált grá- 
náit-vezuviánszirtes kontakt mészterületet, azzal a célzattal, hogy az 
átalakító eruptivumot, ha lehet, felkutassam.

Már az első, futólagos megtekintés alapján úgy véltem, hogy a 
metamorfózist a gránitra kell visszavezetni, mert diabázt, amelyet innen 
leírtaik volt, az egész környéken nem találtam. A  hólyagos diabáznak 
vélt szürkeszínű mészszilikátos szarúszirt, valamint a gránát és vezuvián 
tantalmú mészkő a Dolinki-hegy és a szomszédos Dlha-dombocska- közvet
len környékére szorítkozik, s így csak lokális jelenség. A  kontaktus leg
inkább a Transnith-szőllők felső szegélyén tanulmányozható, ahol az 
eruptivum és a mészkő érintkezése elég nagy darabon van feltárva. Itt egy 
leukoikirát eruptív kőzet telérei bukkannak elő, eziek a mészkövet több
nyire a padozottság irányában szelik át, vastagságuk csak 30— 50 cm. A  
velük érintkező szedimentum majdnem karbonátmentes, zöld és barna 
szalagos, tömött szilikáttömeggé lett s a kőzet végül teljesen más külsőt 
ölt. A  kontákt képződményeknek ez a sorozata alig tesz ki összesen 1.5 
métert.

A  nevezett feltárástól tovább ÉMy-ra egy alkalmasint kőfejtőül 
használt kisebb feltárásban újból ilyen közbeékelődő apofizisra akadunk: 
ennek közelében a fentebbi sorozathoz még egy, sziilikátosiodott mész- 
lemezekkel átjárt agyagos pala és végül tiszta, vékonyleveles agyag
pala is csatlakozik. A lig  néhány arasszal távolabb, ahol az átalakulás már 
csekélyebb mértékű, a szilikátos mészpalában sötétszürke mészkőlencséket 
és csomókat, nemkülönben a fillites agyagpalának maradványait láthat
juk, ami azt sejteti, hogy a metamorfrétegek ezeknek származékai 
lehetnek.
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A  Dolinki hegy lejtőjén egész a tetőig mindenfelé felbukkan ez a 
szilikátois mészkő, de egyre inkább túlsúlyra jut mellette a foltos pala és 
az a sötét, tömött cordierit szárászait, mely az erdészeti hivataltól észak
nak tartó út mentén több folton feltalálható. A  tetőn mindezekből csak 
maradványok hevernek, amelyek alatt egységesnek látszó gránittömeg 
terül el.

Ennek a gránitnak anyaga ugyanolyan, mint a. Transnith- 
szőllőkben kilépő teléreké, tudniillik laplitois, kissé potrfirszerű világos 
kőzet, mely csak a kontaktmósz határán tartalmaz itt-ott gyér, de 
elég vasikos amfiboloszlopokat és barnás, vagy szürkéssárga fitanit- 
kriistályokat; amennyire behatóbb összehasonlítás nélkül állíthatom, ez 
a kőzet ugyanolyan, mint amelyet megelőző jelentésemben (134. 1.) 
a bazini fürdőház mögötti felhagyott tárókból, a pozsonyi dunaparti 
(Zuckermandl) kőfejtőből s általában a Zergehegy— Récsie vonal menté
ről említettem fel, de feltétlenül különbözik a hegység fötömegé|t alkotó 
biotitgránittól.

Ez a. kőzettípus mindenesetre olyan tömeges elterjedést!, hogy azt az 
alapgránit egyszerű aplitos teléreként felfogni alig lehet. Inkább úgy lát
szik, hogy itt valóban egy Hamburgtól Récse felé irányuló összefüggő 
telepről, vagy széttagolt telepsorozatról van szó, amely az alapgránitnál 
fiatalabb s belyenkint a már akkor meglevő szedimentumokba is elküldte 
ágait. Valószínűnek tartom, hogy a Dolinki magja is ennek a vonulatnak 
egy tömzse, amelyet egy kisebb kontaktudvar sötét cordieritszarü- 
szirtjei, érces és foltos palái s legkívül —  hacsak foltokban is —  szili- 
kiátos meszek öveznek. A  barna biotitrétegekkel telt kristályos pala (Wag- 
ner-hegy, Bazin!) és intruziós gneisz viszont, amelyek az Északnyugati 
Kárpátokban olyan általános elterjedésnek, esetleg az első grániterupció- 
val kapcsolatos régibb konfakttermékek; ezt a későbbi magma ágai szintén 
átjárhatták, aplit-pegmatit teléreket és másfelől tiszta kvarcot hordva 
beléje. Hogy ennek a fiatalabb feltörésnek idejét melyik időszakba kell 
helyeznünk, azt bajos volna eldönteni. Ha az átalakított mész a környék
ről ismertetett ballensteini fácieshez tartozott, (Beck) aikkor ez a gránit 
az eddigi felfogással ellenkezően igen fiatalkorú volna.1)

Az Inovecz.
A z Inovecz-hegység déli nyúlványában, a G-algóe melletti elszi

getelt kis gránitsziget területén a gránitnak többnyire csak teljesen

') Azt, hogy a közét valóban gránit-e, avagy esetleg diorit, csak a részletes 
vizsgálatok fogják  m ajd eldönteni. Az utóbbinak lehetősége is fennáll, mert az 
Inoveczben és Zobor hegyen tett megfigyeléseim szerint a K is-K árpátok  g rá n it ja i
nak egyrésze alkalm asin t inkább kvaredioritnak fog bizonyulni.
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elmállott murvája található s csupán elvétve akadnak ebben egyes 
épebb darabok, amelyekből valami biotiitos granitoid kőzetre következtet
hetünk. Hogye ez valóban nem igazi gránit, hanem a Zobor-hegy anyagá
val megegyező dioritféleség lehetett, azt valószínűnek tartom a jóval 
üdébben fennmaradt kisórő aplit miatt is; ez ugyanis tökéletesen hasonló 
a Kyitrabajna fölött talált aplithoz, amely pedig a zobori kviarcdiorittal 
makroszkóposán megegyező granitoid kőzettel kapcsolatos. E mellett a 
tömegesebb aplit mellett egyébként egy sokkal finomabbszemü, tömöttebb 
fajta is található, amely a gránitban valószínűleg csak esetlegesen differen
ciálódott, foltokat alkothatott, vagy piegmiatittelérek kísérője volt.

A  szorosabb értelemben vett Inovec-hegység gránitmagja általában 
kevésbbé denudált, mint a Kis-Kárpátokié. Főleg a Kőváirhey— Ólehota 
vonaltól észak felé húzódó kristályos öv látszik kevéssé letaroltalak, míg 
az innen délre eső részeken már ©lég sűrűn bukkan elő a kristályos pala- 
takaró alól a gránitmag is. A  külömbség olyan mértékű, hogy a gránit 
belsőbb, típusos kőzetét jóformán csak Nyitrabajna közelében találtam, 
míg feljebb csupán átváltozott részei kerültek itt-ott napvilágra a hatal
mas, szedimentgneisz burok alól. A  gránit és kristályos pala eredeti 
határövezetét mindenesetre nagyban módosították már a kimutatható 
nagyarányú hegymozgások.

A  gránit kontakthjatáisa jól látható a moraváni Ostry vrhtől délre 
eső, körszelet alakú gránitfolton, s a domború ívéhez simuló kristályos 
palaszegélyben. Annyi kétségtelen, hogy az a vonal, melyet a gránitmag 
és a kristályos palák1 haitáráúl F e r e n c z i  kijelölt, kevéssé bolygatott intru- 
zióis képződményeivel az eruptivumnak és takarójának eredeti kontak
tusa, s nem esetleges rátolódási felület,

A  Pöstyéntől keletre fákvő Zlodi vrh gerincén észak felé haladva a 
perm kvarcitból a 172 m-es csúcs alatt barnásvörös csillámpala., illetőleg 
paragneisz övezetébe lépünk át; ez tökéletes mása a Kiskárpátok; megfelelő 
képződményeinek és valószínűleg itt is (az ős agyagpalának kontakt méta ■ 
morf terméke. Szövete 'különböző fokban lepidoblasztikus, s a vékony 
levelekké hasadó változatoktól az alig rétegzett, majdnem gramoblasztos 
alakokig mindenféle átmenetet mutat. Minél jobban távolodunk innen 
ÉK, vagyis a iszabadonfebvő gránitfelület irányában, annál sűrűbben tűn
nek elő a gránitáttörések ás infiltrációk, s velük kapcsolatban az intrúziós 
gneisz is. Ez utóbbi néha. minden rétegzettségét elveszti, s teljesen egy 
aprósaemű, kétosillámú gránit képét ölti fel; csak az inkább panidiomorf 
kifejlődés, meg a biotit és muszkiovit majdnem szabályszerű táblás alakja, 
utal a kőzetnek szekunder eredetére.

Maga a gránit mélyebb szintjeiben emlékeztet a Kiskáirpátoknak Mo
dor környéki kőzetére, bár általában annál kevesebb biotitot, de viszont
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elég sok barna gránátszemet tartalmaz. A  moraváni fővölgy felsőbb szaka
szaiban szerkezete némileg gneiszassé válik. A  két generációban, t. i. 
apróbb és nagyobb szemekben, illetőleg pikkelyekben kifejlett kvarc és 
biotit a gránitnak kissé porfiros jelleget ad. Többé-kevésbbé inállott felü
letű darabjai rendszerint vörhenyes árnyalatúnk. Csupán a Skkalicsni pa
tak völgyében került az üde állapotban kékesszürke kőzet a felszínre. 
Ugyanitt gyűjtöttem egy aprószemű, sötétszürke kőzet darabjait is; ebben 
eleinte a F e r e n c z i említette telér1) anyagát sejtettem, s megállapítottam, 
hogy az egy injekcióktól módosított, granoblasztoásá lett kristályos pala. 
F e e e n c z i  anyaga a fentitől eltérő aprószemű, tömöttebb változata, aminőt 
a Kis-Kárpátokban is, mint egészen lokális jelenséget Récéé fölött észlel
tem, s múlt évi jelentésemben le i,s írtam.2)

Amit F e e e n c z i  ennek a területnek a gánitjárói mond. ahhoz magam 
is csatlakozom, de kissé módosítanom kell azt az állításált, hogy annak 
pegmatit teléreiben mindig hiányzik a biotit. Számos alkalommal láttam 
ugyanis azt, hogy a kristályos paláikon áttörő telér külső széle fehér aplit, 
mely befelé egyre több nraszkovittartalommal muszkovitgránitba hajlik 
át; erre durva.szemű pegmatit következik, hosszú nyelvekké nyúlt biotit- 
tál (eukamptittal) és lemezes muszkovittal. A telér legbelsejét végül 
többnyire rideg, szilánkos törésű tiszta kvarc tölti ki.

A  második nagyobb gránitfelület, mely Szentmiklósvölgyétől Dív
nék, Lipovnok és Kakasfalu határáig nyúlik, a kristályos-pala és erupii- 
vum kontaktusát csak a felső szélén mutatja. Itt ismétlődnék az előbb em
lített képletek, azzal a különbséggel, hogy az igazi gránitot általában az 
aplit helyettesíti, s ennek következtében az injekciós termékek is többnyire 
világosabb színű, bioifitmentcs, vagy biotitban szegény kristályos palák, 
amelyek feltűnően sok rózsaszínű, vagy ritkábban barna gránátszemet 
tartalmaznak.

Az aplit ritkán aprószemű és tömött; ezt csak a határozottan epifi- 
zis jellegű vékonyabb teléreken észlelhetjük, melyek pegmatitba mennek 
át. Rendszerint egy durvábbszemű kőzet szerepel, mely a kvarc-földpát 
kombináció poikdlites és granofiros kifejlődése mellett néhol egészen por- 
finszerű ,s nem ritkán bőségesen muszkovitot is tartalmaz, tehát -a típusos 
aplittól jelentékenyen eltávolodik. Ennek a leukokrát kőzetfa.jnaik olyan 
tömeges az elterjedése, főleg a moraváni Ujmajortól D-re és Iv-re, a Ka
rn enne vrata és Kastolny vrh területén, meg a Dolina fölötti tetőkön, hogy 
egyszerű teletekre és a.pofizisekre visszavezetni alig tudom.

Származásált illetőleg két lehetőséget teszek fel. Az egyik, amely
nek gondolatát már tavalyi jelentésemben a bazini Wagner hegy hasonló *)

*) Évi jelentés 1915-ről, 137. 1. 
2) Évi jelentés 1916-ról, 128. 1
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viszonyaival kapcsolatban vetettem fel. aiz volna, hogy az „aplit“ , illető
leg „muszkovitgránit“ (vagy nraszkovitgneisz) a gránitlakkolit külső bu- 
rokfácieae," tehát a széleken a legkülső, a centrumban a legfelső szintet 
képviseli. Ilyenféle képződmény a kőzettani irodalomban emlegetett szász- 
országi hatalmas granulitregió is, amely egy nagy gránitlalkkolitnak plu- 
tonit-schizolit kérge és szintén granofiros aplitokból áll, vörös gránátsze
mekkel, vagy ezek gyérülése mellett több kevesebb biotittal. A  legkívül 
gneiszes szerkezet ott is fokozatosan átmegy a. szemes gámtóba, amint azt 
Buzin környékén és az Inoveczben én, is megállapítottam. A  másik lehető
ség az volna, hogy az aplit mint a gránijtmagmának egy utólagos) felbugy- 
gyanása már á mélységben keletkezett hasadási termék, mely a lakkolit 
telérhasadásain át helyenkint annak felületére is kitódulhatott és kisebb- 
nagyobb takarók és telepek alakjában esetleg a lakkolit és kontaktudvará
nak palái közé is beékelődött. Ezek a telepek apofiziseiket még a, pala- 
burok olyan távolabbi régióiba is elküldhették, ahova az első gránitfeltó- 
dulásból már semmi nem jutott. Ennek eredménye viszont az eredeti 
kontaktképződmények egy újabb módosulása, lehetett, főleg azokban a 
rétegekben, amelyek esetleg a gránitmag és egy ilyen aplittelep közé ke
rülve kétfelől is működő átalakító hatásoknak voltak kitéve. Bár elem
zésekre eddigelé nem támaszkodhatom, úgy sejtem, hogy az oly gyakori 
a mfibolitr étegek genezise is inkább ilyen körülményekkel függ össze, 
mintsem diabázkitörésekkel.

Hogy vájjon egy ily  feltételezett aplitutánnyomulás mennyivel le
het fiatalabb a gránitnál, nagyon kétséges.

Egyes sehizolites magmaárak feltódulása kétségtelenül már az alap
tömeg megszilárdulása előtt megtörtént. Ennek félreismerihetlen nyomai 
többek között a pozsonyi Rössler hegy hatalmas feltárásában is láthatók;1) 
az ilyen magma-árak határai természetesen elmosódottak. Találunk azonban 
olyan aplit-pegmatit, —  tehát kifejezetten sdbizolit —  teléreket is, ame
lyek a, gránittól élesen elválnak, sőt a határfelületet bőven beborító sze
kunder eredetű csillámréteggel tőié el is szigetelődhetnek. Fel kell ezéri; 
tennünk, hogy az ilyen telérek anyaga már szilárd falak között jutott a 
magasba, tehát jóval későbbi termék az alapgránitnál. Ha a Kis Kárpá
tokból e jelentésem elején tárgyalt kontaktmész eredeti anyaga valóban 
ballensteini fáciesbeli, akkor a schizolitek feltörésének időpontja egészen 
a liászkorig kitolódnék.

Az aplittal kapcsolatosan még k i kell térnem d k . F e k e x c z i  Ts t y á n - 

nak szóbeli közlésére, amely szerint az Inovecz f elsőbb szakaszaiban a grá
nit és kristályos! pala érintkezésén éppen a biotitgránitot találta uralkodó- i)

i) Földt. Int. évi jelentése 1915-ről, 123—124. 1.
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nak, & nem a világos „musekovitgrámitot.“  Ez látszólag ellene szól annak 
a nézetemnek, hogy a leukokrát kőzet a felsőbb szinteket jelzi.

Bármelyikét fogadjuk is el a fentebb kifejtett két lehetőségnek, 
az aplit. (granulit?) illetőleg müszkovitgneisz régió nem egységesen ösz- 
szefüggő burok a gránitmag felületén, amit a szászországi granulitvidék 
ismertetői is kiemelnek. íg y  nemcsak lehetséges, hanem valószínű is, hogy 
a kristályos palák helyenként biotitgranittal érintkezzenek. A  biotitmen- 
tes gránit határozottan a lakkok! kéregrészét jellemzi.

Az Inovecz hegység felső felében valódi gránit alig, sőt orthogneisz 
is csak elvétve található, s a felszínt legnagyobb részben a kristályospala 
burok paragneiszei borítják. A  gránittestnek legfeljebb apofizisei kerülnek 
helyenként a felületre.

Jellemzőnek találtam általában azt, hogy még az a kevés gránit- 
gneisz is, amelyet itt láttam vagy tisztán müszkovitgneisz a hegység déli 
részéből ismertetett kifejlődésben, vagy csak igen gyéren tartalmaz pri
mer biotitot széf-hengerelt foszlányokban. íg y  az Inovecz tető alatt a lejtő 
ÉNy-i oldalán található sötétebb szürke rudas és szemes gneisz színe is 
elsősorban füetösisizürke kvarcától ered, s csak kevéssé függhet az igen 
gyér biotittartalomtól. A  Zeleznica patak völgyében (a 294 m-es magas
sági pontnál) nyitott nagyobb kőbányában is egy szívós, gneiszszerű 
gránit áll feltárva, amelynek világos kvarc-földpát tömegét csak ritka 
Közökben tarkázzák szürke csillámrétegek; a csillám zöme itt is musz- 
kovit, s csak kisebb része erősen kifakúlt biotit.

Az Inovecz/ben elég jelentős szerepe van az amfibolois paláknak is, 
amelyek a Kis Kárpátokban is előfordulnak. Amíg azonban ott igen loká
lisan, csak kisebb foltokban találhatók, 'itt —  főleg a hegység felső sza
kaszán —  nagyon elterjedtek. Kővárhely magasságától majdnem az Ino
vecz csúcsig mindenfelé ott hevernek töredékei a tetőkön és völgyekben 
egyaránt, anélkül azonban, hogy a többi kőzethez viszonyított helyzete 
kifürkészhető volna. Csak Aranyoséitól ÉNy-ra, a Zvadlirvében a Stara 
Horához vezető iparvasút vége felé találtam egy feltárást, amely erre 
némi fölvilágoisítást nyújthat. Itt ugyanis padosán elváló szemes gneisz 
közé hatalmas aplit-pegmatit (granulit) telér ékelődik, melynek határán 
az eredeti biotitgneisz kétcsillámúvá alakúit; a pegmatit mellett pedig 
átlag 1 méteres amfibolas biotitgneisz telep következik, fokozatos átme
nettel a- tiszta biotitgneiszbe. Bár az egészen tipusos amifibolitot a pálya
építésénél, úgylászik, lehordták s csak törmelékei hevernek szerteszét, a 
vázolt körülmények is eléggé valószínűvé teszik, hogy annak keletkezése 
nem diabázra vezetendő vissza.
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A Zobor és Tribecs.

A  Zobor és Tribecs kristályos magjának kőzettani megegyezése arra 
vall, hogy az üledékek által szétválasztott két hegytömeg ez alatt a 
takaró alatt összefügg egymással, s egy I)N y— ÉK irányban megnyúlt 
egységes gránitlakkolitnak felbukkanó süvege. A  nyitrai városi kőfejtő
nek igen típusos, sárga titanitkristályokkal behintett biotitgránitja 
ugyanilyen kifejlődéssel a Tribecsen is végigvonul, valamint hogy az 
utóbbinak annyira jellegzetes durvaszemü préselt gránitja és szemes
gneisze viszont a Zoborban sem hiányzik. Közös jellemzőjük egy' világos 
zöldesszürke, szemesgneiszre emlékeztető, palássá Tengerit gránitarkóza, 
amelynek legszebb darabjait Gerencsértől ÉNy-ra az erdőszélen és Ghy- 
mee fölött a klacsányii pagonyban találtam.

A  masszívum szabad felülete mintegy a Nagy-Tribecsig főleg sze
mesgneiszből, vagy helyesebben préselt grániitgneiszből áll, míg inneu 
felfelé inkább a kevésbbé kataklasztos normális gránit jut túlsúlyra. Á l
talában úgy látszik, hogy a lakbolit boltozata még az ősi palaburok léte
zése idején jelentékeny eltolódásoknak volt kitéve, amely kőzeteit ortho- 
gneiszekké .alakította át; minthogy pedig a későbbi letárolás csak arány
lag csekély mélységig hatott, a változatlan gránitoid szerkezetet megőrző 
mélyebb gránitrégiók csak helyenként kerülhettek felszínre. Ámbár na
gyobb feltárások és átmetszetek a kristályos mag területén teljesen hiá
nyoznak, s így határozott bizonyítékokra nem támaszkodh.atom. talán nem 
tévedek, ha azt állítom, hogy a szóbanforgó hegykaréjt egy ÉN y— DK 
irányú eltolódás érte, amely különösen az ív középső szakaszát horpasz- 
totta be, míg annak két sarkpontja, a Zobor és főleg a Razdjel tömegei 
a mozgásban csak kevésbbé vettek részt.

A  Zobor— Tribecs— Razdjel vonulat kristályos alapkőzetei röviden 
a következőképen jellemezhetők. A  gránitmagot itt épp oly kevéssé tudom 
egy egységes erupció termékének tekinteni, mint a Kis Kárpátokban, 
vagy az Inoveczben. A  legelőször feltódult magma termékét, s egyúttal a 
mag zömét abban a durvaszemű biotitgránitban látom, amelyet típusos, 
változatlan állapotban csak a hegység felső szakaszán, Zsdkva fölött a 
Raikitka gerincén találtam. Rózsás árnyalatú, néha porfirois ortoklász 
kristályai és sűrűn hintett, igen erős fényű fekete biotitjai a Zjar gránit
jához teszik hasonlóvá. Átalakulási termékei, a préselés éis elnyujtás út
ján keletkezett szemesgneisz, mely a,z egész Tribecsen dominál, valamint 
az egész talkpalává és szericitpalává szétőrölt arkózák is teljesen meg
egyeznek a Zjar déli végén fellépő kataklasztikus palákkal, ami a két 
hegytömeg között szorosabb kapcsolatot tesz valószínűvé.

A  magma feltódulásának egy következő fázisából eredhetett a h eg y 
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ség finomabb szemű gránitja, melynek képviselője a nyitrai kétcsillámú. 
titanitcs gránit is. Megjelenésmódja meglehetősen változó; a biotittartalom 
csökkenésével felszaporodhatik benne a muszkovit, vagy e helyett a grá
nát, olyannyira, hogy a kőzet végül tiszta mugzkovitgránitba, vagy pedig 
világosszürke és fehér aplitba, illetőleg granulitba megy át. Az ásványi 
összetétellel rendszerint szövete is változik, & a hipidiomorf szemecskés 
kifejlődés a porfirosba, granofirosba. vagy paniidiomorfba hajlik. Helyen
ként a kétcsillámú, kissé porfirois módosulatok a Moraván vidéki gránit
hoz hasonlítanak, ami talán a Tribecs és Inovecz kőzettani Összefüggését 
jelzi.

Amíg ezek a közepes-, vagy finomabb szemű kétcsillámú gránitok 
a Tnibeesben jelentős szerepet töltenek be, addig az aplitnak (ill. gra-nu- 
litnak) olyan mértékű elterjedését, mint az Inoveezben, itt nem észleltem. 
Az összefüggés mellett bizonyít a klacsányi pagonyban egy régen fel
hagyott kutatótárna hányója is, amelyen aránylag kis területről a leg
több tribecsi kőzet fajtái együvé kerültek, a dinamikai átalakulásnak 
minden változatával. Megvannak itt a szemes gneisz változatai egészen a 
talkossá szétőrölt vékony leveles fajtáig; a zoborival teljesen egyező tita- 
nitos gránit s a belőle eredő gránitgneisz és egyre vékonyabb palás kló-: 
ritgneisz; típusos, gránáttartalmú, cukorszövetű aplit, amelyen nyomon 
követhető az elzúzódása szericites. avagy kloritos foltokkal tarkázott 
kovapalává.

A  grániterupció telérraját képező aplitpegmatittelérek a Txibecshen 
sokkal gyérebbek, mint az Inoveezben, vagy a Kis Kárpátokban. Általá
ban inkább nagyon savanyú, jóformán csak tiszta kvarcból álló végső 
ágak és injekciók fordulnak itt elő, melyeknek törmelékei a centrális kú
pok lábánál, (így pl. a Velki Tribecs alatt az 500 méteres magassági 
pont környékén) nagyobb tömegben gyűlnek össze.

A  szokottnál sűrűbb ilyen telérhálóizatot találtam a klacsányi pa
gonyban a Kamenne Yrata felett, a Kagytiapolcsányba vezető szekérút 
mentén. A  fennt említett régi tárna szintén ennek a telénhálózatnak irá
nyul; állítólag aranyat találtak benne, de úgy hiszem, hogy inkább az 
igen tiszta telérfovarc kiaknázását célozták vele (üveggyártáshoz), ámbár 
egy belőle származó pegmatittömhben egy 2— 3 cmes kockákból álló, -  - 
s esetleg valóban aranytartalmú, —  ma már teljesen kimállott piritdrú- 
zának üregére akadtam; ilyenfokú ércesedést egyéb pegmatít-aplit telé- 
rekben eddig sehol sem láttam.

A  kontaktpalák legnagyobb tömege a Jtazdjelt veszi körül majdnem 
egységes burokkal. Ismételten megszakadozó öv maradt fenn belőlük a 
vonulat nyugati szegélyén le egészen 'Szúlóczig, majd hosszabb köz után
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Bécl és Felső-Elefánt határán, ahol a Zoborbeli gránit finomszemű alakja 
bukik ki alóluk.

Amint az legvilágosabban Éhezőtől keletre egy vízjáratban (a 
nagyugróczi országút és a Rázd jelre tartó szekérút kereszteződésénél) 
látszik, a metamorf palakomplexum genetikai és kőzettani tekintetben 
teljésen megegyezik a Kis Kárpátok és az Inovecz analog képleteivel. A  
jóformán változatlan ősagyagpalától a foltos és csomós palákon át a 
vörösbarna biotitgneiszig együtt van itt az egész sorozat, átmienőleg az 
intrúziós gneiszbe, melyet néhol gránátos, de többnyire tisztán kvarcos 
erek hálóznak be. A  környéken elszórt törmelékekből ítélve ebbe a soro
zatba tartozhatik az a. zöld, bomlás folytán nagyrészt epidoíos kloritos 
amfibolpala is, amelynek nagy terjedelmű lapjait a kiezői várudvar bur
kolására használták fel. Eredeti telepeit nem volt alkalmam megtalálni.

A Zjar.
Amint azt 'a régebbi ismertetések is hangsúlyozzák, a Zjar töme

gében gránit mellett a kristályos palák nagyon a háttérbe szorulnak; 
a nagymértékben denndált eruptivum ezért itt sokkal jobb betekintést 
enged meg, mint az előbbi esetekben. Másfelől azonban számolnunk kell 
a védetten gránitfelület erős bomlottságával, ami különösen a chemiai 
elemzésiek értékét csökkenti, nemkülönben az erőteljes dinamikai átalaku
lásokkal is, amelyek a hegy tömzsinek főleg nyugati és déli szegélyén 
végbementek.

A  Zjar alapgránitja, miként a Tribeesé is, durva, sőt helyenként 
öregszemű. A  benne levő nagy ortoklász kristályok, melyek friss álla
potban1) majdnem üvegszerűen áttetszők, de már csekély bomlásnál is 
vörlienyesekké válnak, valamint a részint idiomorf, korrodált kristályok
ban, részint pedig hézagtöltelékül kifejlődött kvarc is teljesen porfirossá 
teszik ezt a gránitot, amely egyébként nem tiszta biotitos kőzet, ahogy 
azt általában leírják, hanem a kifakult magnéziacsillám mellett jelenté
keny mennyiségű primer muszkovitot is tartalmaz. Ugyanilyen összeté
telű, de rozsdásan, vagy klori/tosan átalakúlt a hegység legtöbb gránitja; 
külömbségek legfeljebb a porfiros földpátszemek nagyságában, e a biot-it- 
tartalom változásában tapasztalhatók, még pedig látszólag azzal a sza
bályossággal. hogy a nyugati szegély felé, valamint Szklenó felé is egyre 
apróbb és\ egyenletesebb szemű lesz a kőzet, s ezzel együtt fogy a biotitja, 
látszólag a muszkovit felszaporodásával párhuzamosan. Valószínűnek 
tartom, hogy mindezek csak szegélyváltozatok, amit igazolni látszik gya
koriságuk épen a tömeg déli végén, ahol a még meglévő kontaktpalák és 
intrúziós gneiszek, valamint a nagyszámú pegmaitit és kvarc apofizisek

' )  Igen szép pl. az Oranovo mögött a nádaséri patak völgyében.
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valóban a lakkolit felületi részeit jelzik. Némileg ellentmondani látszik 
ennek a felfogásnak az a tény, hogy muszkovitos, sőt tiszta muszkovit- 
gránitokat a centrumban is találunk a biotitois kőzetbe települve. Ha azon
ban ezeknek a szerkezetét az előbb említettekével összehasonlítjuk, az elté
rés arra vall, hogy ezek voltaképen aplit-pegmatit teléreik mélyebben fész
kelő törzsei, amelyeknek típusosán kikristályosodott végső ágai már az 
abráziónaik estek áldozatul. Telérkőzet jellegüket bizonyítja néha igen 
jellegzetes implikáció® kvarc-földpát kombinációjuk, valamint esetleges 
gránáttartalmuk, amilyent az alapgránitban egyeszer sem tapasztaltam, 
de viszont az ÉNy-i Kárpátok telérrajában mindenütt jellemzőnek 
láttam.

Ilyen világosszürke, majdnem biotitmentes gránit van például a 
Zja-r útjának alsóbb szakaszán; kevés aprócska muszkovit mellet granofiros 
kvarc és földpát szemekből áll, helyenként borsónyi kvarcdihexaéderek- 
kel. Feljebb ez a kőzet ismételten előbukkan a biotitos gránit közül, de 
szerkezete fokozatosan átvezet a normálisan szemecskés muszkovit- 
gránitéba.

Ezzel szemben a masszívum déli végén a Rásztony feletti Pro- 
stnedni vrhen és az innen levezető Uhliste vízmosásban nyomon követhető, 
hogy a kétcsillámú gránittal közvetlenül érintkező muszkovitgránit mi
képen ad helyet egyfelől az egyre tipikiusabb Idfejlődésű és durvább- 
szemű pegmatitnak, mely Szklenó közelében már kvarccal átszőtt hatal
ma®, -szürke,' irásgránitos földpáttömböket alkot, másfelől fcvarcporfir- 
szerű, egyre finomabb szemű gránátos aplitnak.

A  hegység déli gneisztakarója, de különösen az Uhliste-völgy ter
jedelmes feltárása, bőséges felvilágosítással szolgál a kristályos mag- 
dinamikus átalakulási termékeinek származására i-s-. Világosan megálla
pítható itt, hogy a régebbi irodalomban említett biotit-,muiszkov-it-, kiönt
és szteatitgneiszek, nemkülönben Őe k m a k  J.1) gra-nulitja is valamennyien 
a már tárgyalt granoblaszitos kőzetekből keletkeztek, éppen úgy, mint a 
Tribecsbeliek. Nagy távolságra követhető például a völgy felsőbb sza
kaszában egy ÉÉNy— DDK irányú meredeken álló gneisztelep feje; a 
zöldesszürke kőzet- elnyújtott- kvarcnyelvei, szericitesedett, zúzott föld- 
pátrögei és szétkenődött, klorittá vagy muszkovittá alakult biotitjai telje
sen a vele határos biotitgránitra utalnak. Ugyanitt megvan a még nagyobb 
mértékű előrlés eredményeként a vékonypalás kloritpala is. A  normális 
gránit a- megfelelő gránitgeiszen át a szericitp-aláig mutat átmeneteket. A 
pegmatitból fehér vagy szürke, zsíros tapintású (talkos) szemes gneisz 
lett, néhol ökölnyi kata-klasztos gyúrmákkial, meg hosszú nyelvekké hen- i)

i) Jahrb. d. k. k, geol. Reichsanst. 16 Bd II. H. 136.
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gerelt csillámokkal, az aplit pedig többé-kevésbbé palás granulit alakját 
ölti fel, vagy végül (kloritfoszlányoktól halavány zöldes kvarcpalává 
alakúi.

A  kontaiktpalák közül a Zjarban csupán a biotitgmeiszt és a vele kap
csolatos intrúziósgneiszt leltem fel Nyitratormás és Szklenó határában, a 
többi hegységek megfelelő, képleteihez teljesen hasonló kifejlődéssel.


